




GS1 Стандарди имплементирани во проектот

 GTIN на сите финални потрошувачки пакувања
 SSCC за идентификација на кутиите и палетите
 GLN за идентификација на добавувачите
 GS1-128 на етикети на картонска амбалажа, на кои се

содржат податоците за следливоста како што се Беч
бројот, „најдобро до“ датумот, GTIN од
потрошувачката единица и SSCC на кутијата.

Бенефити и Резултати
 Подобрена следливост поради овозможениот

електронски пристап до податоците за следливоста на
инволвираните страни во процесите кои мораат да ги
регистрират сите влезни и излезни следливи единици
по електронски пат и со тоа се добива
транспарентност на потрошрошувачката и
производството, со што се засилува безбедноста на
храната долж целиот синџир на снабдување.

 Усогласеност со Меѓународните Стандарди за
Следливост

 Автоматицација на сите оперативни процеси кои се
однесуваат на следливоста во компаниите

 Засилување на усогласеноста компетитивната
усогласеност на Synbroad со Европскиот Закон за
Храна

Предизвици и барања
 Тренинг и Учење на GS1 Стандардите (GS1-128, GS1

EANCOM® DESADV)
 Идентификација на опремата за поддршка на текот на

разменетите податоци [печатачи, EDI VAN (како
сервис за поддшка)]

 Идентификација на сите учесници преку GLN броеви
 Унапредување на ефикасноста на приемниот процес

на контејнерите како звирни единици за исполнување
на барањата за следливост

Фактори на успешноста
 Финансиска поддршка од GS1 Кина
 Високо ниво на спонзорство од страна на

менаџментите на двете компании
 Поддршка од GS1 Организациите
 Комуникација и работни средби помеѓу сите учесници

.

Бенефити и Поврат на Инвестициите за CASINO
 Унапредување на ефикасноста на приемниот процес

на контејнерските и правење на уште повеќе нарачки
со зголемена ефикасност по електронски пат

 Поврат на инвестициите во рок од само неколку
месеци

Наредни чекори:
CASINO ќе го финализира унапредувањето на
ефикасноста на приемниот процес со цел целосно да
се усклади со барањата за следливост. CASINO ќе го
прошири овој процес и кон другите свои добавувачи
откако ќе го завршат процесот на усогласување со
стандардите и регулаторните барања, тренинзи и
набавка на потребната опрема.

Покажаната професионалност на сите страни во овој
проект е на завидно ниво, а несомнена е и големата
поддршка од институциите на државите од кои
потекнуваат компаниите, како и на GS1 и
националните GS1 Организации.

Бенефити за Кинеската држава:
Унапредување користење на меѓународниот систем за
следливост на храната и GS1 Стандардите за
следливост во кинески компании извознички на
прехранбени производи.

За GS1 Следливост
GS1 Следливост Решението обезбедува моќен сет на
алатки за спроведување на следливост во синџирот на
снабдување базиран врз основа на GS1 Системот на
Стандарди.

GS1 Глобалниот Стандард за (GTS) го дефинра
процесот на Следливост и минималните барања за
сите системи за следливост независно од
технологијата. GTS им овоѕможува на компаниите
следење и влегување во трага на проиѕводите долж
целиот пат кој го поминуваат ниѕ синџирот на
снабдување од еден до друг учесник во процесите,
неѕависно од јаѕичните или технолошките
карактеристики.

Научете повеќе на следниов линк:
www.gs1.org/traceability

Conclusion
The project confirmed the usability of
the GS1 Standards at the global level

and allowed to align internal
processes of each company to the

traceability requirements, keeping in
mind that the more automatic it is, the

more the benefits and safety for the

customers it brings.




